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SỞ HỮU TRÍ TUỆ: HƯỚNG TỚI 
VỊ TRÍ THỨ HAI  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam mong muốn Sở hữu trí tuệ 
(SHTT)  phải vươn tới vị trí thứ 2 của 
ASEAN. Đây là thách thức và cũng là 
cơ hội khẳng định vai trò của SHTT 
trong sự phát triển kinh tế – xã hội. 

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục 
trưởng Cục SHTT cho biết: Hệ thống 
văn bản pháp luật phục vụ công tác 
xác lập và thực thi quyền SHTT tuy 
đã tương đối đầy đủ, nhưng còn phức 
tạp, chưa thật sự ổn định, vì vậy hệ 
thống pháp luật về SHTT đang được 
tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
nhằm phù hợp với yêu cầu của thực 
tiễn và hội nhập. Bên cạnh đó, nguồn 
nhân lực trong lĩnh vực SHTT cần 
được rà soát, sắp xếp, đào tạo, bổ 
sung để thực hiện thành công chiến 
lược phát triển của Cục SHTT cũng 
như thông điệp mà Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam đưa ra. Tổ chức bộ máy 
phải được hoàn thiện theo hướng có 
hệ thống quản lý chuyên nghiệp, các 
tổ chức sự nghiệp được tổ chức ở 
dạng mở nhằm phát triển chức năng 
hoạt động khi có nhu cầu của thị 
trường và xã hội. 

Đặc biệt, SHTT cần chú trọng công 
tác tuyên truyền để nâng cao nhận 

thức của xã hội về vai trò, ý nghĩa, sự 
tôn trọng quyền SHTT là một trong 
những yếu tố quyết định đến hiệu quả 
hệ thống SHTT.  

Mục tiêu, đến năm 2020, thông tin 
SHTT phải quen thuộc với người 
dân, toàn xã hội ý thức được tôn 
trọng quyền SHTT là cái gốc để phát 
triển khoa học và công nghệ, kinh tế -    
xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
yêu cầu, Cục SHTT phải nâng cao 
năng lực để khi xử lý các vụ xâm 
phạm quyền SHTT được kịp thời, 
chính xác và tránh những sai sót làm 
thiệt hại cho các doanh nghiệp.  

Theo các nhà nghiên cứu về sự 
phát triển SHTT của các nước 
ASEAN, để đánh giá và xếp hạng thì 
chỉ số phát triển SHTT được xem xét 
bởi các tiêu chí như quy mô về tổ 
chức và hoạt động của cơ quan 
SHTT, số lượng tiếp nhận đơn đăng 
ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, 
hiệu suất xử lý đơn, hệ thống pháp 
luật tạo thuận lợi cho thủ tục xác lập 
quyền và đầu tư nước ngoài, tổng 
ngân sách cho hoạt động SHTT, tỷ lệ 
số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp so với GDP, số 
lượng đơn nộp vào ASEAN…, đặc 
biệt là đơn và văn bằng bảo hộ sáng 
chế trong nước vì đây là đối tượng 
phản ánh năng lực công nghệ bản địa, 
là cơ sở cho việc hoạt động sản xuất 
kinh doanh phát triển bền vững. 

Thống kê của Cơ quan SHTT thế 
giới (WIPO) cho thấy, đơn và văn 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 



                                          Số 192 - 2/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 2 
 

bằng bảo hộ đối với sáng chế của 
người Việt Nam đang nằm ở tốp dưới 
ASEAN, điều đó chứng tỏ năng lực 
khoa học và công nghệ của Việt Nam 
còn thấp. Vì vậy Việt Nam muốn có 
số lượng đơn và văn bằng bảo hộ 
sáng chế tăng và nằm ở vị trí trong 
tốp đầu của ASEAN thì phải có điều 
kiện và môi trường cho hoạt động 
sáng tạo đó là cơ sở hạ tầng về SHTT 
và chính sách kích thích hoạt động 
sáng tạo có hiệu quả, đặc biệt là kiểm 
soát chặt chẽ các kết quả nghiên cứu 
nhằm tránh việc nghiên cứu trùng 
lặp, đầu tư dàn trải và các đề tài 
nghiên cứu triển khai theo kiểu hàn 
lâm mà không gắn với nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp. Muốn rút ngắn thời gian để 
đạt mục tiêu nêu trên, chúng ta phải 
xác định cho được nội hàm chiến 
lược phát triển từ nay đến năm 2020 
và 2030 và được cụ thể hóa bằng kế 
hoạch của từng giai đoạn nhằm giải 
quyết có hiệu quả mục tiêu đề ra. 

Để hướng tới mục tiêu vị trí thứ 2 
trong ASEAN, Cục SHTT khẩn 
trương nâng cao năng lực, hoàn thành 
các công việc thuộc phạm vi trách 
nhiệm nhằm tạo ra một nền tảng cơ 
bản để hệ thống SHTT vận hành đạt 
yêu cầu đề ra. Nếu đạt được các mục 
tiêu và có nền tảng cơ sở hạ tầng về 
SHTT vững chắc thì việc tiếp cận vị 
trí thứ 2 trong khối ASEAN về SHTT 
là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, việc 
vươn lên vị trí thứ 2 không thể một 

sớm một chiều mà cần sự nỗ lực 
không chỉ của Cục SHTT mà cần sự 
vào cuộc của cả hệ thống, “thiên thời 
- địa lợi - nhân hòa”. Riêng đối với 
việc giải quyết đơn tồn đọng hoàn 
toàn thuận lợi khi có một nền tảng cơ 
sở hạ tầng về SHTT thì việc thay đổi 
quy trình hay hình thức thẩm định 
nhằm giải quyết dứt điểm số lượng 
đơn tồn là điều Cục SHTT có thể chủ 
động. 

 (Tổng hợp) 
 
THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN 
PHÚC KỲ VỌNG ÔNG TRUMP 
TÁI CÂN NHẮC TPP 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đang kỳ vọng vị tân Tổng thống Mỹ - 
ông Donald Trump - sẽ xem xét lại 
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). Thỏa thuận thương 
mại này có thể tác động mạnh mẽ tới 
một quốc gia định hướng xuất nhập 
khẩu như Việt Nam. 

 
Trong cuộc phỏng vấn với 

Bloomberg Television ngày 13/1, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 
lý do để tin rằng TPP có nhiều cơ hội 
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được thông qua. Các bình luận từ nội 
các mới của Tổng thống Donald 
Trump cho thấy TPP sẽ đáp ứng được 
các yêu cầu của nước Mỹ. 

Trong phiên điều trần trước 
Thượng viện Mỹ tuần trước, ông Rex 
Tillerson - người được ông Trump 
chỉ định vào vị trí Ngoại trưởng - 
tuyên bố không phản đối TPP mặc dù 
cũng có một số lo ngại giống vị tổng 
thống mới đắc cử. Ông Trump từng 
thề sẽ rút Mỹ khỏi TPP trong ngày 
đầu tiên bước chân vào Nhà Trắng 
bởi thỏa thuận này đang cướp đi việc 
làm của người dân nước này. 

Thủ tướng cho biết đang làm việc 
với các nhà lãnh đạo châu Á - Thái 
Bình Dương để giữ đà cho hiệp ước 
thương mại 12 thành viên này. TPP 
được ký nhưng vẫn phải chờ phê 
chuẩn từ các Quốc hội. Đây được coi 
là nỗ lực của Tổng thống Mỹ - 
Barack Obama - nhằm kìm hãm sự 
bành trướng của Trung Quốc tại khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Quy 
mô kinh tế của 12 nước tham gia TPP 
chiếm 40% GDP toàn cầu, tương 
đương 30.000 tỷ USD. 

Trong một thập kỷ qua, Việt Nam 
đang chuyển đổi từ một vựa lúa của 
khu vực sang một trung tâm sản xuất 
chế tạo. Ngân hàng Thế giới (WB) và 
các tổ chức kinh tế nhận định rằng 
Việt Nam là một trong những quốc 
gia hưởng lợi nhất từ TPP. Nếu thỏa 
thuận này có hiệu lực, tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam có thể đạt 8% năm 

vào năm 2030. Là một quốc gia có 
chi phí sản xuất thấp, Việt Nam là 
một trong số ít các quốc gia châu Á 
ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu. Điều 
này có được là bởi nguồn đầu tư nước 
ngoài từ các công ty như Samsung 
Electronics Co vẫn tiếp tục chảy vào. 

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GDP 
đạt hơn 6%. WB dự báo tốc độ tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 6% 
và nằm trong nhóm các quốc gia phát 
triển nhanh nhất thế giới trong 2 năm 
tới. Mục tiêu tăng trưởng 2017 của 
Chính phủ là 6,7%. Tham vọng của 
TPP lớn hơn bất kỳ thỏa thuận 
thương mại nào khác. Hiệp định này 
không chỉ cắt giảm hàng rào thuế 
quan ở hàng loạt mặt hàng sản phẩm 
và còn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
Đây là động lực để các quốc gia như 
Việt Nam thực hiện cải cách có lợi 
cho doanh nghiệp, tận dụng những lợi 
thế TPP mang lại. 

Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của 
Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cho rằng Việt Nam vẫn sẽ làm việc 
với các quốc gia thành viên khác để 
tìm giải pháp có lợi cho tất cả. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tham gia 
các thỏa thuận thương mại tự do khác 
như Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu 
vực (RCEP) - thỏa thuận do Trung 
Quốc đứng đầu và được coi là đối 
trọng của TPP. “Việt Nam sẽ tiếp tục 
tiến về phía trước bởi chúng tôi đang 
thực hiện 12 thỏa thuận thương mại 
tự do và đàm phán 3 thỏa thuận 
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thương mại tự do khác, bao gồm 
RCEP. Những FTA này sẽ giúp nền 
kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển”, 
Thủ tướng cho biết. 

 (Theo baomoi.com) 
 

 
 
 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CẦU NỐI 
VIỆT NAM ĐẾN THỊNH 
VƯỢNG, SÁNG TẠO, CÔNG 
BẰNG VÀ DÂN CHỦ  

Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng 
tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng 
và dân chủ” được công bố cuối tháng 
2/2016 là một thông điệp mạnh mẽ 
thể hiện quyết tâm của các nhà lãnh 
đạo Việt Nam đưa đất nước trở thành 
một quốc gia công nghiệp hoá sau 
hai thập kỷ. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 

đang tạo biểu tượng nút like thể hiện cho tinh 
thần sáng tạo số trong sở hữu trí tuệ  

(SHTT)  

Báo cáo đề xuất ba trụ cột phát 
triển hướng đến nâng cao năng suất 
lao động và năng lực cạnh tranh khu 

vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy công 
bằng, dân chủ, giúp Việt Nam chuyển 
dịch mô hình tăng trưởng kinh tế theo 
chiều rộng hiện nay dần sang tăng 
trưởng kinh tế theo chiều sâu. 

Phát triển khoa học và công nghệ 
hiện nay đang dần bắt nhịp với xu 
hướng phát triển kinh tế của đất nước 
khi tập trung vào các hoạt động 
nghiên cứu và triển khai (R&D), ứng 
dụng thành tựu khoa học và công 
nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đẩy mạnh thương mại hóa 
các kết quả R&D trên “tinh thần khởi 
nghiệp”... làm nền tảng và động lực 
cho mô hình tăng trưởng kinh tế mới. 
Ở đây, một trong các yếu tố quan 
trọng nhất đối với sự phát triển kinh 
tế là SHTT và điều này đã được 
khẳng định qua kinh nghiệm của các 
nước phát triển. 

Để việc nhận thức được đầy đủ 
hơn, thông điệp Ngày SHTT 2016 
của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) 
gửi đến tất cả các quốc gia thành viên 
là “Sáng tạo số: Tái hiện văn hóa”: 
“Tái hiện văn hóa - cách chúng ta tạo 
ra, tiếp cận và đầu tư cho văn hóa - 
không phải không có những thách 
thức. Thách thức của một hệ thống 
SHTT có tính linh hoạt và có khả 
năng thích ứng là làm sao đảm bảo 
rằng các nghệ sĩ và các ngành công 
nghiệp sáng tạo trong thế giới số có 
thể nhận được thù lao tương xứng 
cho các tác phẩm của mình, nhờ đó 
họ có thể tiếp tục sáng tạo”. 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Điều này cho thấy, SHTT nếu được 
sử dụng một cách hiệu quả sẽ đóng 
góp tích cực không chỉ đối với tăng 
trưởng kinh tế mà còn là một yếu tố 
quan trọng đối với phát triển văn hóa, 
xã hội và con người, qua đó khẳng 
định vai trò là một cầu nối vững chắc 
đưa Việt Nam đến thịnh vượng, sáng 
tạo, công bằng và dân chủ vào năm 
2035. 

Muốn vậy, ngay từ bây giờ, mỗi 
người chúng ta hãy tôn trọng quyền 
SHTT của người khác để đảm bảo 
quyền SHTT của mình, cùng nhau 
tạo dựng môi trường sáng tạo lành 
mạnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
NGỌN NÚI SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG TPP 

Yêu cầu về sở hữu trí tuệ (SHTT) 
trong Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) có những chuẩn 
mực rất cao và Việt Nam là một trong 
những nước chịu nhiều tác động nhất 
của yêu cầu này, bởi trình độ phát 
triển về kinh tế - xã hội còn thấp. Đây 
thực sự là một “ngọn núi” thách thức 
đối với các doanh nghiệp trong nước 
cần phải thích ứng để vượt qua khi 
hội nhập. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà 
Trưởng phòng Pháp chế và Chính 
sách, Cục SHTT - người trực tiếp 
tham gia đoàn đàm phán Việt Nam về 
SHTT trong TPP chia sẻ: Khi tham 

gia TPP, chúng ta mở cửa thị trường 
cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của 
nước ngoài và ngược lại, tạo cơ hội 
để các doanh nghiệp Việt Nam vươn 
ra thị trường các nước trong khu vực 
TPP. Cơ hội và thách thức cần được 
nhìn nhận một cách tổng thể trong 
toàn bộ hiệp định. Nếu chỉ xét riêng 
cam kết về SHTT thì thách thức 
nhiều hơn cơ hội. 

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - người trực tiếp 

tham gia vòng đàm phán về SHTT trong TPP 

Chúng ta là nước đang phát triển ở 
trình độ thấp, có rất ít sản phẩm của 
chính mình, mà đa phần hàng hóa 
phải nhập khẩu hoặc sản xuất theo 
công nghệ nhập khẩu, cho nên các 
yêu cầu về bảo hộ quyền SHTT càng 
cao đồng nghĩa với việc giá sản 
phẩm, giá công nghệ của nước ngoài 
càng lớn. Thêm nữa, các quy định về 
thực thi quyền SHTT nghiêm khắc thì 
khó tránh khỏi sự phiền hà và tốn 
kém nếu bị tranh chấp về xâm phạm 
quyền khi các doanh nghiệp chưa 
được trang bị đầy đủ kiến thức để 
tránh xâm phạm và tự bảo vệ mình. 
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Yêu cầu xử lý hình sự trong 
chương SHTT là một cam kết khó 
khăn đối với ta, bởi vì điều này 
không phù hợp với hệ thống pháp 
luật hai lớp hành chính - hình sự của 
ta, trong đó những hành vi gây tác 
động xã hội chưa đến mức phải truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì chỉ bị xử 
phạt hành chính. Khi các quy định 
của TPP có hiệu lực, hàng loạt hành 
vi vốn từ trước đến nay chỉ đang bị 
xử phạt hành chính ở Việt Nam sẽ bị 
chuyển sang xử lý hình sự. 

Chế độ bảo hộ SHTT cao đồng 
nghĩa với việc thu hẹp khả năng tiếp 
cận sản phẩm trí tuệ được bảo hộ đối 
với xã hội, trong đó có doanh nghiệp. 
Thời gian bảo hộ càng dài thì thời 
điểm xã hội được tự do sử dụng sản 
phẩm càng muộn và trong thời hạn 
bảo hộ, giá sản phẩm đương nhiên là 
rất đắt. Đối với doanh nghiệp, giá 
công nghệ - kể cả phần mềm máy 
tính và bí quyết kỹ thuật - là vấn đề 
quan trọng, ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm. 

Như vậy, các điều kiện bảo hộ sẽ 
đẩy lùi cơ hội tiếp cận với công nghệ 
mới của doanh nghiệp và cơ hội tiếp 
cận với những sản phẩm tốt của 
người dân xa hơn. Do đó, quá trình 
đàm phán đã cố gắng thương thảo để 
giảm bớt được những ràng buộc và 
chúng ta đã đạt được một số kết quả 
nhất định. 

Phải thừa nhận một thực tế là hiện 
các doanh nghiệp chưa có thói quen 

tra cứu và kỹ năng tra cứu thông tin 
sáng chế cũng còn hạn chế. Dịch vụ 
cung cấp thông tin sáng chế cũng 
chưa phát triển. Nhà nước cần đầu tư 
để không những bảo đảm có sẵn các 
nguồn thông tin sáng chế, mà còn 
phải phát triển dịch vụ thông tin để 
phục vụ mục tiêu phổ biến công nghệ 
mới phục vụ hoạt động sản xuất. Cần 
xây dựng các cơ sở dữ liệu sáng chế 
và công cụ tra cứu để tạo ra các dịch 
vụ và sản phẩm thông tin sáng chế 
phục vụ các ngành với các nhu cầu 
khác nhau. 

Nếu không chủ động và sẵn sàng 
thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ không 
nắm bắt được cơ hội để tiếp cận công 
nghệ phù hợp, nâng cao giá trị sản 
phẩm để cạnh tranh, đồng thời có 
nguy cơ rơi vào những rắc rối không 
đáng có khi vi phạm các quy định về 
thực thi quyền SHTT. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

CHƯƠNG TRÌNH 68: “BÀ ĐỠ” 
TẠO DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHO CỘNG 
ĐỒNG, DOANH NGHIỆP 

Chương trình hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ (TSTT) đã tạo ra một 
hướng đi mới trong việc triển khai 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, 
doanh nghiệp tạo dựng và phát triển 
tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy 
phát triển KT-XH một cách bền vững. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám 
đốc Trung tâm phát triển TSTT - Cục 
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SHTT cho biết kết quả nổi bật của 
Chương trình trong giai đoạn 5 năm 
thực hiện của Bộ KH&CN, Cục 
SHTT, sự phối hợp tích cực của các 
Bộ, ban ngành và các địa phương, 
Chương trình 68 giai đoạn 2011-2015 
đã được triển khai khẩn trương theo 
đúng mục tiêu, nội dung, kế hoạch 
được phê duyệt và đã thu hút được sự 
quan tâm, tham gia tích cực của các 
cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, 
cộng đồng. 

 
Ông Nguyễn Thanh Bình – GĐ Trung tâm 

phát triển TSTT (Cục Sở hữu trí tuệ) 

 Kết quả triển khai Chương trình 
giai đoạn 2011-2015 được xem như 
mô hình mẫu, là cơ sở thực tiễn để 35 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương xây dựng và phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ phát triển TSTT của địa 
phương mình nhằm huy động nguồn 
lực, lồng ghép với Chương trình của 
Chính phủ. 

Chương trình phát triển TSTT giai 
đoạn 2011-2015, đồng thời, nhằm 
đáp ứng nhu cầu bảo hộ, phát triển 
TSTT của các doanh nghiệp, cộng 
đồng ngày càng gia tăng và sức ép 

cạnh tranh của công cuộc hội nhập 
kinh tế, quốc tế của Việt Nam, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
1062/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Chương trình 68 giai đoạn 2016-
2020. 

Chương trình được phê duyệt nhằm 
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về 
SHTT cho các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp; Hỗ 
trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn 
các sáng chế/giải pháp hữu ích của 
Việt Nam; Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và 
phát triển quyền SHTT cho sản phẩm 
đặc thù của địa phương, sản phẩm 
làng nghề mang địa danh; Hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 
công nghệ xây dựng và triển khai mô 
hình quản lý và phát triển TSTT; Hỗ 
trợ đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở 
trong và ngoài nước đối với các sản 
phẩm quốc gia. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, 
Chương trình sẽ thực hiện 04 nhóm 
nội dung lớn, bao gồm: Nâng cao 
nhận thức, năng lực tạo lập và phát 
triển TSTT; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, 
quản lý và bảo vệ TSTT; Hỗ trợ khai 
thác thương mại và phát triển TSTT; 
Hỗ trợ ứng dụng các TSTT, thành 
quả sáng tạo cá nhân được hình thành 
từ thực tiễn. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, công tác tổ chức triển khai 
Chương trình đã được khẩn trương 
tiến hành, Bộ KH&CN và Bộ Tài 
chính đã ra văn bản hướng dẫn tổ 
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chức triển khai và cơ chế tài chính 
thuộc Chương trình. Ngay trong năm 
2016, đã có 151 đơn vị đăng ký tham 
gia Chương trình, trong đó có 48 địa 
phương; 52 Tập đoàn, công ty; 09 
hiệp hội; 38 Viện nghiên cứu, trường 
đại học, cao đẳng và 5 đơn vị khác. 

Tổng số dự án được đề xuất là 279 
dự án, trong đó: 52 dự án áp dụng 
sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ 
việc quản lý và phát triển TSTT; 31 
dự án xây dựng vận hành mô hình 
quản lý TSTT trong doanh nghiệp và 
tổ chức khoa học, công nghệ; 21 dự 
án tập huấn và đào tạo về SHTT; 122 
dự án xây dựng, quản lý và phát triển 
TSTT cho sản phẩm đặc thù địa 
phương. Thông qua Chương trình 
phát triển TSTT năm 2016 có thể 
thấy, đã có bước đột phá, dịch chuyển 
lớn về quan điểm tiếp cận đối với 
hoạt động bảo hộ, phát triển TSTT so 
với giai đoạn trước.  

Với những kết quả đề xuất dự án, 
nhiệm vụ thuộc Chương trình đã 
minh chứng một điều là ngành 
KH&CN nói chung và SHTT nói 
riêng đang từng bước khẳng định vai 
trò và vị thế quan trọng trong đời 
sống kinh tế, xã hội. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Tim robot giúp duy trì sự sống 

cho người suy tim 
Các nhà nghiên cứu Harvard phát 

triển các ống tự động mô phỏng 
chuyển động của cơ tim giúp hỗ trợ 
tim yếu. 

 
Tim người xoắn khi đập, chuyển 

động tương tự như khi vắt khăn. Để 
mô phỏng chuyển động tuần hoàn 
này, các nhà khoa học phát triển hai 
ống tự động bằng silicon. Một ống 
chuyển động đồng tâm, ống còn lại 
chuyển động xoắn.  

Thiết bị được thiết kế để trượt trên 
tim giống như ống tay áo. Khi được 
thổi phồng, nó sẽ giúp tim bơm nhiều 
máu hơn. Thiết bị đang trong giai 
đoạn phát triển ban đầu và cần nghiên 
cứu thử nghiệm trên động vật trước 
khi ứng dụng công nghệ này với con 
người. 

Theo Harvard Magazine, Mỹ có 
khoảng 2,8 triệu người tim có vấn đề, 
không thực hiện được đầy đủ chức 
năng. 

(Theo Vnexpress.net) 
  

 Ai Cập dùng vàng tiêu diệt tế 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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bào ung thư 
Các nhà khoa học Ai Cập tuyên bố 

thử nghiệm điều trị ung thư bằng 
phân tử vàng trên động vật cho thấy 
nhiều kết quả khả quan. Ai Cập được 
xem là nước đi đầu trong lĩnh vực 
điều trị ung thư bằng vàng. 

 
Thử nghiệm ung thư bằng phân tử vàng trên 

động vật đem đến kết quả khả quan 

Theo giáo sư Ahmed Abdoun, 
thành viên nhóm nghiên cứu, thí 
nghiệm được tiến hành trên 30 con 
chó, 9 con mèo và hai con ngựa. Tất 
cả đều mang khối u ung thư, gồm ung 
thư vú và ung thư da.  

Các nhà khoa học xác định giai 
đoạn ung thư của nhóm động vật 
bằng cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể, 
kích thước khối u, sinh thiết máu và 
mô khối u. Tiếp theo, khối u được 
tiêm các phân tử vàng có kích thước 
50 nanomet.  Sau 10 phút, nhóm 
nghiên cứu dùng tia laser để tác động 
tới các phân tử vàng. Abdoun cho 
biết sức khỏe của nhóm động vật có 
dấu hiệu tiến triển tích cực sau 5-32 
ngày.  

“Kết quả thử nghiệm cho thấy điều 

trị ung thư bằng phân tử vàng không 
gây hại cho vật liệu di truyền hay tạo 
ra dị tật cơ thể. Ngoài ra, phương 
pháp này cũng không có tác dụng phụ 
đối với hoạt động của gan và thận”, 
Abdoun nói. 

(Theo Vnexpress.net) 
 

 Lá nhân tạo mới biến đổi ánh 
nắng mặt trời thành nhiên liệu 
hydro  

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến 
từ Đức và Hàn Quốc đã phát triển 
được loại lá nhân tạo mới, hiệu quả 
hơn để biến đổi ánh nắng mặt trời 
thành nhiên liệu hydro. 

Thiết kế của lá mô phỏng quá trình 
quang hợp dưới nước của các thực 
vật thủy sinh, tách nước thành hydro 
và oxy. Ánh nắng mặt trời được thu 
bằng các điện cực quang kép, trong 
đó một cặp cực dương quang học hấp 
thụ năng lượng mặt trời. 

 
Các electron tự do bị kích thích bởi 

ánh nắng mặt trời, được truyền qua 
chất bán dẫn và được sử dụng để xúc 
tác phản ứng hóa học tách nước. Kết 
quả cuối cùng tạo ra nhiên liệu hydro 



                                          Số 192 - 2/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 10 
 

giá rẻ và ổn định, có thể được đốt 
cháy mà không phát thải khí CO2. 
Các nhà khoa học tin rằng nhiên liệu 
hydro là chìa khóa để giảm phát thải 
cacbon trên toàn cầu. 

Loại lá mới và cực dương quang 
học kép của nó được thiết kế chỉ hấp 
thụ các bước sóng ánh sáng cụ thể, 
năng lượng vùng cấm (bandgap) đặc 
thù cho mỗi cực dương, cũng giống 
như các thực vật thủy sinh tập trung 
nỗ lực thu năng lượng chỉ riêng của 
bước sóng quang phổ xuyên qua 
nước.  

Lá nhân tạo hiện làm tăng 7,7% 
hiệu quả tách nước, vẫn còn chưa đạt 
đến ngưỡng khả thi để sản xuất hydro 
từ năng lượng mặt trời trên quy mô 
thương mại. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Loại thuốc chữa sâu răng mà 
không cần phải hàn răng 

Nghiên cứu của các nhà khoa học 
Anh cho thấy thuốc Tideglusib có khả 
năng tái tạo răng bị tổn thương. 

 
Theo Metro, Tideglusib hoạt động 

bằng cách kích thích tế bào gốc ở 

trung tâm răng. Những tế bào này sau 
đó phát triển thành odontoblasts (tế 
bào tạo răng) từ đó thúc đẩy sản xuất 
ngà răng, cho phép đảo ngược các tổn 
thương lớn.  

Ông kỳ vọng Tideglusib sẽ “xóa 
sổ” phương pháp hàn răng bằng xi 
măng vốn bị cho là làm yếu răng, gây 
nhiễm trùng và trầm trọng tình trạng 
sâu. 

Dù rất hứa hẹn, các chuyên gia 
khẳng định Tideglusib không thể 
hoàn toàn thay thế nha sĩ. Nếu sâu 
răng, bạn vẫn phải đến phòng khám 
để được nha sĩ lấy bỏ toàn bộ phần 
tổn thương. 

(Theo Vnexpress.net) 
 
 Mực làm từ dây nano cho phép 
in thiết bị điện tử trên giấy  

Bằng cách cho các hạt nano kim 
loại nhỏ lơ lửng trong chất lỏng, các 
nhà nghiên cứu tại Trường Đại học 
Duke đã pha được mực dẫn điện cho 
máy in phun để in các mô hình mạch 
tùy biến, giá rẻ trên bất cứ bề mặt 
nào. 

Các thiết bị điện tử in được sử 
dụng phổ biến trong các thiết bị như 
thẻ nhận dạng tần số vô tuyến chống 
trộm (RFID) ở trên mặt sau của các 
loại đĩa DVD mới, hiện có một nhược 
điểm lớn. Đó là để các mạch hoạt 
động, đầu tiên cần phải nung nóng 
chúng để làm tan chảy tất cả các hạt 
nano thành một dây dẫn duy nhất, 
nên không thể in các mạch trên nhựa 
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hoặc giấy rẻ tiền. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu tại Trường Đại học Duke 
đã chứng minh việc chỉnh hình dạng 
của các hạt nano trong mực loại bỏ 
yêu cầu này.  

 
Thông qua so sánh độ dẫn của các 

màng được làm từ các cấu trúc nano 
bạc có hình dạng khác nhau, các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện thấy các điện 
tử di chuyển qua các màng làm bằng 
dây nano bạc dễ dàng hơn nhiều so 
với các màng được làm từ hình dạng 
khác như các quả cầu nano hoặc các 
tấm nhỏ. Trên thực tế, các điện tử di 
chuyển dễ dàng qua các màng dây 
nano nên chúng có thể hoạt động 
trong các mạch in mà không cần làm 
làm tan chảy toàn bộ màng. 

Các loại thiết bị điện tử in này có 
những ứng dụng vượt trội hơn bao bì 
thông minh. Các nhà nghiên cứu hy 
vọng công nghệ này sẽ được áp dụng 
để sản xuất pin mặt trời, màn hình in, 
đèn LED, màn hình cảm ứng, bộ 
khuếch đại, pin và thậm chí một số 
thiết bị điện tử sinh học cấy ghép. 
Kết quả nghiên cứu đã được công bố 
trên Tạp chí Applied Materials and 

Interfaces. Các nhà nghiên cứu đã sử 
dụng máy đục lỗ để cắt các lỗ từ băng 
hai mặt và dính lên các tấm kính. Sau 
khi đổ khối lượng mực cụ thể vào 
mỗi lỗ trên băng và làm nóng các lỗ ở 
mức nhiệt tương đối thấp để làm bay 
hơi nước hoặc ở mức nhiệt cao hơn 
để làm tan chảy toàn bộ cấu trúc, 
Stewart đã tạo ra được nhiều màng. 

Nhóm nghiên cứu hiện đang thử 
nghiệm sử dụng vòi phun sol khí để 
in mực làm từ dây nano bạc trong các 
mạch và mong muốn tìm hiểu xem 
chi phí sản xuất dây nano đồng tráng 
bạc có rẻ hơn nhiều so với dây nano 
bạc nguyên chất hay không. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 “Giường - nôi sơ sinh” - nhiều 
tiện ích 

Với mục tiêu tiết kiệm diện tích 
phòng bệnh, đồng thời tạo sự an 
toàn, thoải mái cho các bà mẹ và trẻ 
sơ sinh, Điều dưỡng trưởng Khoa 
Nhi, Bệnh viện Lê Lợi, Châu Thị 
Ngọc Hương đã nghiên cứu, tìm tòi 
để tạo ra chiếc “Giường - nôi sơ 
sinh”. Chiếc giường “2 trong 1” này 
không những bảo đảm tốt hơn việc 
chăm sóc điều trị cho trẻ mà còn khá 
thuận tiện và dễ sử dụng. 

Xuất phát từ thực tế cơ sở của bệnh 
viện quá chật hẹp, bệnh nhân nhi lại 
đông, có khi phải nằm ghép, gây khó 
khăn cho việc chăm sóc, điều trị cho 
các bệnh nhi, nhất là bệnh nhi sơ 
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sinh, Điều dưỡng trưởng Châu Thị 
Ngọc Hương đã hình thành ý tưởng 
thiết kế chiếc giường - nôi sơ sinh. 
Được sự động viên, hỗ trợ của Ban 
giám đốc Bệnh viện Lê Lợi và các 
đồng nghiệp, chị Hương quyết tâm 
thực hiện ý tưởng của mình. Sau 2 
tháng thực hiện, giường - nôi sơ sinh 
do chị Hương thiết kế đã hoàn thiện 
và đưa vào sử dụng. 

 
Giường-nôi sinh được thiết kế gọn, gắn với 
giường của sản phụ và dễ dàng tháo lắp để 

trở thành giường bệnh bình thường khi không 
cần sử dụng 

Bằng những chất liệu dễ làm như 
sắt, i-nox và giá thành khá rẻ, điểm 
mới và sáng tạo của chiếc giường - 
nôi sơ sinh đó là nó được gắn kết với 
giường và có thể tháo lắp dễ dàng để 
chuyển thành giường bình thường. 
Cùng với đó, chiếc giường này có thể 
đáp ứng được nhu cầu điều trị khi số 
lượng bệnh nhi đông hoặc xảy ra dịch 
bệnh. Giỏ đựng vật dụng cho bé có 
thể gắn ở nhiều vị trí khác nhau tạo 
thuận tiện khi sử dụng và mỹ quan 
cho giường bệnh, hoàn toàn phù hợp 
áp dụng ở các hộ gia đình, các cơ sở 
y tế, những nơi có diện tích nhỏ, hẹp. 

Từng đạt giải nhất cuộc thi “Sáng 

tạo KH-KT” cấp tỉnh, giường - nôi sơ 
sinh của chị Hương được ứng dụng 
rộng rãi tại Bệnh viện Lê Lợi hơn 1 
năm qua. Mới đây, chị Hương là một 
trong những nhà sáng chế được chọn 
làm nhân vật chính trong chương 
trình “Sáng tạo Việt” của Đài truyền 
hình Việt Nam để giới thiệu về sáng 
kiến này. 

(Theo baobariavungtau) 
 

  Robot quét rác thông minh điều 
khiển từ xa 

Hai em Cao Quốc Bảo và Bùi Xuân 
Phong học sinh lớp 9 Trường THCS-
THPT Thái Bình Dương (Biên Hòa) 
đã vận dụng kiến thức học được trên 
ghế nhà trường để chế tạo ra robot 
quét rác thông minh điều khiển từ xa. 
Đây là đề tài đạt giải Khuyến Khích 
trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ 
thuật Học sinh trung học cấp tỉnh 
năm 2016. 

 
Em Cao Quốc Bảo bên robot quét rác 

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường 
nói chung và nơi học đường nói riêng 
là vấn đề đang được nhận sự quan 
tâm không chỉ của học sinh, phụ 
huynh, nhà trường mà còn của cả 
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cộng đồng xã hội. Xuất phát từ những 
lý do trên, hai em Bảo và Phong đã 
mày mò chế tạo ra robot quét rác có 
thể điều khiển từ xa, giúp công việc 
vệ sinh trường lớp nhẹ nhàng, tiện lợi 
hơn. Không chỉ có thể giúp bảo vệ 
môi trường xanh, sạch, đẹp mà robot 
quét rác thông minh còn giúp các bạn 
học sinh và nhân viên lao công hứng 
thú hơn với công việc này nhờ áp 
dụng khoa học kỹ thuật. 

Sau khi cân nhắc các phương án 
thiết kế máy cho hoạt động phù hợp 
với môi trường thực tế, hai em chọn 
cơ cấu chổi xoay và băng chuyền tải 
rác với các ưu điểm như: thiết kế đơn 
giản, có thể gom được nhiều loại rác 
khác nhau, các lá của chổi rẻ tiền vì 
có thể sử dụng được các chổi quét 
bằng thông thường, tiết kiệm nhiên 
liệu vì chổi quét liên kết với cả bánh 
xe và động cơ xe. 

Dự án của Bảo và Phong đạt giải 
Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo 
kỹ thuật học sinh cấp tỉnh. Robot quét 
rác thông minh sử dụng trên thực tế 
cho hiệu quả tốt và nhận được phản 
hồi tích cực, do đó, thời gian tới, 
trường em sẽ có kế hoạch để đưa 
robot vào sử dụng trên thực tế. 

(Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 
 Máy điện tim “made in 
VietNam” 

Cù Gia Huy (23 tuổi), đã chế tạo 
thành công máy đo điện tim “made in 
Viet Nam”, loại máy đầu tiên gắn vào 

cơ thể để người bệnh có thể đi khắp 
nơi, thay vì nằm lì tại bệnh viện. 

Ngay từ năm hai, Huy và bạn cùng 
lớp, Nguyễn Hoàng Tuấn đã theo 
đuổi đề tài nghiên cứu chế tạo ra  
thiết bị đo điện tim. Đây là thiết bị rất 
hữu ích trong việc theo dõi và chẩn 
đoán các bệnh về tim mạch nên được 
thầy cô nhiệt tình ủng hộ. Thế nhưng, 
phải sau gần ba năm, đến ngày Huy 
ra trường, sản phẩm mới hoàn thiện. 

Huy tính đến chuyện phải tạo ra 
một hệ thống cho phép đo, truyền dữ 
liệu và phân tích, đánh giá tín hiệu 
điện tim của cơ thể trong thời gian 
dài thông qua mạng internet. Hệ 
thống bao gồm các chip (vi mạch) thu 
tín hiệu nhỏ gọn, cho phép bệnh nhân 
mang bên mình suốt ngày mà không 
gây ra quá nhiều phiền toái. Tín hiệu 
thu được sẽ được truyền qua điện 
thoại thông minh để cảnh báo và cho 
lời khuyên về sức khỏe. 

 
Hệ thống sẽ mang lại giải pháp 

chăm sóc sức khỏe tim mạch tự động 
và liên tục cho những bệnh nhân có 
nguy cơ mắc bệnh về tim mạch cao 
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như: người cao tuổi, người có tiền sử 
bệnh tim hoặc vận động viên thể 
thao. Đặc biệt ưu điểm của máy là dự 
báo trước nguy cơ dẫn đến rối loạn 
nhịp, đột quỵ sẽ diễn ra trong bao lâu 
nên giúp người bệnh có thể chủ động 
tìm đến bác sĩ trước khi bệnh xảy ra. 
Ngoài ra, hệ thống còn có thể hỗ trợ 
bác sĩ quan sát và chẩn đoán cùng lúc 
cho nhiều bệnh nhân tại nhà, giúp tiết 
kiệm chi phí đi lại và thời gian chờ 
đợi cho bệnh nhân mỗi khi đến bệnh 
viện.  

 Ước mơ của Huy chính là mở một 
bệnh viện chữa bệnh miễn phí cho 
người nghèo. Dù đi bất cứ đâu và 
trong hoàn cảnh nào, Huy cũng luôn 
nhớ lời mẹ dặn: “Phải tự đứng trên 
đôi chân của mình, có đi là sẽ đến...”.  

Máy đo điện tim mà Huy sản xuất 
lần đầu tiên đạt giải khuyến khích về 
khởi nghiệp do Khu công nghệ cao 
TP.HCM (SHTP) tổ chức năm 2016 
(không có giải nhì, giải ba); đạt giải 
khuyến khích  Eureka 2015 và đang 
tham gia giải khởi nghiệp do Đại học 
Ngân hàng TP.HCM tổ chức…  

 (Theo phunuonline.com.vn) 
 

 Nhà sáng chế “hai lúa” ở xứ cà 
phê 

Nhà sáng chế “hai lúa” Đặng Văn 
Bảy vừa được Thủ tướng Chính phủ 
trao tặng bằng khen và đặc biệt là 1 
trong 63 gương “Nông dân Việt Nam 
xuất sắc 2016”. Đáng để chúng ta 
khen ngợi và học hỏi. 

Đây là loại máy sấy nông sản dùng 
công nghệ nhiệt sinh khối đầu tiên 
của Việt Nam, đã đạt giải cao nhất tại 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm 
Đồng năm ngoái. Máy không chỉ đảm 
bảo chất lượng nông sản, ít hao tốn 
chất đốt mà còn bảo vệ môi trường. 
Trước tình trạng thời tiết mưa nắng 
thất thường, ông quyết tâm sáng chế 
máy sấy nông sản. Sau 4-5 năm mày 
mò nghiên cứu chế tạo, đến năm 
2014, chiếc máy sấy NK700 đầu tiên 
thành hình. Tuy nhiên, phải mất thêm 
nhiều tháng điều chỉnh, máy mới hoạt 
động ổn định. 

 

Ông Bảy giải thích cơ chế hoạt động của máy 
sấy NK700. 

Công suất máy lên tới 700kg cà 
phê nhân/lần sấy, trong khi chỉ cần 
dùng 1,5 - 2 tạ nhiên liệu để đốt; thời 
gian sấy từ 14 - 16 tiếng. Gần đây, 
ông đã cải tiến máy sấy nông sản 
NK700 thành NK1000 với công suất 
1 tấn cà phê/lần sấy. 50 chiếc máy 
sấy bán hết veo với giá 90 - 115 triệu 
đồng/máy. Không chỉ nông dân Lâm 
Đồng mà nhiều nông hộ ở Đăk Nông, 
Gia Lai, Bình Phước cũng đặt hàng. 
Vì công suất máy khá lớn nên có 
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trường hợp, hai gia đình hùn tiền mua 
1 máy.  

Sau khi tách được vỏ, chỉ lấy nhân 
cà phê để phơi, nông dân tiết kiệm 
50% diện tích sân phơi; thời gian 
phơi cũng được rút ngắn làm giảm 
đáng kể công lao động. Còn máy chà 
vỏ cà phê khô CKM2 có công suất 
lên đến 1-1,2 tấn cà phê nhân/giờ, 
máy CKM3 đạt 1,5 tấn/giờ; nhân 
được sàng lọc sạch và không bị vỡ. 
Loại máy này đã đạt giải xuất sắc 
trong cuộc thi bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 
Lâm Đồng năm 2013. 

Ông Bảy còn chế tạo máy phân loại 
cà phê xanh và cà phê chín, máy dập 
lưới da cóc, máy bơm nước chuyên 
dùng tưới cà phê... Tiếng lành đồn xa, 
lượng người tới đặt mua máy ngày 
càng nhiều. Mỗi năm ông Bảy sản 
xuất hàng ngàn máy nông nghiệp các 
loại, thu nhập tiền tỷ. Máy được bày 
bán tại hàng trăm đại lý ở Đồng Nai, 
Bình Phước, Vũng Tàu và 5 tỉnh Tây 
Nguyên. 

 (Theo baomoi.vn) 
 

  Máy lột vỏ củ hành: giải phóng 
sức lao động cho người nông dân  

Đó là giải pháp của hai em Nguyễn 
Thành Công, Lê Nhật Phàm - nhóm 
học sinh lớp 12C5, trường THPT 
Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ. Giải pháp 
này đã đạt giải Khuyến khích Cuộc 
thi Sáng tạo KHKT học sinh trung 
học năm nay. 

Máy có cấu tạo vô cùng đơn giản, 
gồm bộ khung làm bằng sắt chữ V 
(cao 0.5m, dài 0.5m, rộng 0.3m), 1 
mô tơ điện 0,5 HP, 1 bánh xe truyền 
động (bánh lớn và bánh nhỏ), trục 
truyền động chính (dài 0.3m), lồng 
quay bằng thép (cao 0.3 m, đường 
kính 0.25m -> 0.3m), chổi quay cao 
su, mút giảm va chạm, ống nước, ốc 
vít, khoan, cưa, tôi,…  

 
Giới thiệu máy lột củ hành với khách tham 

quan 
Kết quả thử nghiệm cho thấy, máy 

lột được 100% vỏ củ hành, làm cho 
hành được bóc vỏ sạch và ko bị dập 
nát. Khi tách vỏ hành, vỏ và củ sẽ 
được phân loại một cách rõ ràng và 
hạn chế lẫn lộn với nhau một cách tối 
thiểu nhất có thể. Người nông dân chỉ 
cần cắt đầu hành nữa là hoàn tất công 
đoạn. Năng suất của của máy có thể 
70kg/ngày, tương đương với 4 người 
làm trong khi chi phí để lắp ráp, chế 
tạo máy rất thấp, chỉ chưa đến 2 triệu 
đồng nếu phải mua mô tơ mới, nếu 
tận dụng mô tơ cũ có sẵn thì chi phí 
chế tạo máy khoảng 400 ngàn đồng. 

Công cho biết: nếu người nông dân 
sử dụng máy lột vỏ củ hành thì trong 
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1 tháng có thể hoàn vốn. Điều đặc 
biệt là sử dụng máy sẽ hạn chế tác hại 
về mắt do hơi hành gây ra, đây là vấn 
đề rất nghiêm trọng trước đây chưa 
có phương pháp khắc phục. 

Không những chỉ có ý nghĩa về 
thực tiễn sản xuất nông nghiệp, nó 
còn là một bước tiến trong việc áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống 
giúp thiết thực giải phóng sức lao 
động cho người nông dân, đồng thời 
khuyến khích sáng tạo kỹ thuật để 
ứng dụng vào sản xuất. 

(Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 

 Chế tạo bẫy diệt ruồi đục từ quả 
cây trầu Nam Mỹ 

Đó là đề tài nghiên cứu khoa học 
của hai em Trần Thị Thương và Lạc 
Vĩnh Thành – học sinh lớp 11 trường 
THPT Võ Trường Toản ( huyện Cẩm 
Mỹ) thực hiện. Đề tài này cũng đã 
đạt giải Nhì Hội thi Khoa học Kỹ 
thuật Học sinh trung học cấp tỉnh 
đồng thời là 1 trong 6 dự án được 
Ban tổ chức chọn dự thi cấp quốc gia 
năm nay. 

 
Em Trần Thị Thương bên dự án tại Hội thi 

Sáng tạo KHKT học sinh trung học 

Nhóm bạn Thương và Thành đã 

thực hiện đề tài: “Đánh giá khả năng 
dẫn dụ ruồi đục quả từ lá cây trầu 
Nam Mỹ (Piper colubrinum  link) và 
đề xuất phương pháp diệt theo hướng 
sinh học áp dụng trên cây ăn quả”, từ 
đó, thiết kế bẫy dẫn dụ và diệt ruồi 
hiệu quả theo phương pháp đơn giản 
phù hợp với người nông dân trồng 
cây ăn trái. 

Qua tìm hiểu tài liệu, nhóm nhận 
thấy, cây trầu Nam Mỹ được du nhập 
vào Việt Nam từ năm 2010, mục đích 
của cây là dùng làm gốc để ghép các 
giống tiêu của Việt Nam. Các biện 
pháp phòng trừ ruồi đục trái thường 
được sử dụng ở nước ta là phương 
pháp hóa học, nhưng với yêu cầu 
ngày càng cao của sản phẩm quả, các 
phương pháp theo hướng an toàn sinh 
học cũng được quan tâm nghiên cứu. 

Để đánh giá được khả năng dẫn dụ 
ruồi đục quả, nhóm đã tạo ra loại bẫy 
đơn giản gồm lá trầu Nam Mỹ giã nát 
cho vào tấm lưới treo cùng bẫy thiết 
kế như trên sau đó đặt vào lồng diện 
tích 80-40-40 cm chứa 30 ruồi đục 
quả đực, đặt trong phòng thí nghiệm. 
Kết quả, số lượng ruồi bay tới bẫy 
ruồi tăng theo thời gian. Sau 24 giờ 
quan sát, có 93% số lượng ruồi bay 
tới gần vị trí có xác lá trầu Nam Mỹ 
và bị dính vào miếng dính ruồi. 

Về kết quả thực nghiệm tại vườn 
cây ăn trái, khi sử dụng bẫy kết hợp 
miếng dính ruồi và lá trầu Nam Mỹ 
lượng ruồi tới và bị dính vào miếng 
dính ruồi khá lớn. Cao nhất là 72 
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con/bẫy. Số lượng ruồi bị dính vào 
bẫy khác nhau ở mỗi hộ gia đình do 
thời điểm đậu quả của mỗi gia đình 
có sự khác nhau. Tuy nhiên, qua 3 
ngày kiểm tra, thì số lượng ruồi dính 
vào bẫy giảm dần qua 3 ngày đặt bẫy. 
Điều này cho thấy, lượng ruồi đục 
quả có giảm tại khu vực thí nghiệm. 

Kết luận, với hoạt chất dẫn dụ 
trong lá cây trầu Nam Mỹ nếu kết 
hợp với phương pháp diệt ruồi đúng 
cách sẽ có tác dụng dẫn dụ và tiêu 
diệt hiệu quả đối với ruồi đục quả 
Phương Đông. Góp phần nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm của 
nông nghiệp đồng thời tạo sản phẩm 
sạch, an toàn và giảm chi phí trong 
sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi 
cho xuất khẩu. 

(Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 
 Sáng chế tổ hợp súng máy điều 
khiển từ xa của Việt Nam 

Viện Vũ khí Việt Nam (Tổng cục 
Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam) 
đã sáng chế ra tổ hợp súng máy điều 
khiển từ xa sau nhiều năm nghiên 
cứu. Đây là thành tựu lớn của Quốc 
phòng Việt Nam khi trang bị được 
những vũ khí tối tân nhất. 

Sau khi nhận thấy những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật công nghệ của các 
nước trên thế giới, Viện vũ khí thuộc 
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 
Việt Nam cũng phát huy tinh thần 
sáng tạo, tự chủ và thiết kế, chế tạo 
cũng như cải tiến nhiều vũ khí, khí tài 

để phục vụ cho quốc phòng an ninh. 
Với nhiệm vụ nghiên cứu đa ngành ở 
các lĩnh vực như cơ khí, hóa nổ và 
điện tử, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của 
đơn vị đã cho ra đời nhiều vũ khí uy 
lực làm nên thương hiệu của vũ khí 
Việt Nam. Và một trong những vũ 
khí được sáng chế thành công nhất 
trong thời gian qua chính là tổ hợp 
súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa 
được tích hợp máy tính, cảm biến 
hiện đại. 

 
Sáng chế này đã được các kỹ sư 

phòng tự động điều khiển, Viện vũ 
khí nghiên cứu chế tạo, sản xuất 
trong suốt 5 năm (giai đoạn 2011 - 
2015). Được biết, tổ hợp súng máy 
này gồm 3 phần chính là máy tính 
trung tâm; camera quan sát ngày - 
đêm và giá điều khiển đa năng.  

Mặc dù vào thời điểm sản xuất tổ 
hợp súng máy này, các kỹ sư đã dùng 
khẩu đại liên hạng nặng 12,7 mm 
NSV do Nga sản xuất nhưng hiện tại 
Việt Nam đã có thể làm chủ công 
nghệ chế tạo hàng loạt trong nước. 
Ưu điểm của súng là súng có tốc độ 
bắn 700-800 phát/phút, tầm bắn hiệu 
quả 1.500m tới 2.000m chống mục 
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tiêu trên không và mặt đất. 
Trong khi đó, máy tính điều khiển 

được thiết kế nhỏ gọn lắp trên các 
loại tàu chiến nhỏ, xe bọc thép giúp 
điều khiển đơn giản, tiện lợi. 

Sau quá trình bắn thử nghiệm, hội 
đồng tư vấn đã nghiên cứu để chuyển 
camera ngày - đêm xuống dưới thân 
súng để đảm bảo độ đồng trục với 
nòng đồng thời tăng hộp chứa đạn từ 
200 viên lên 500 viên để duy trì hỏa 
lực lâu hơn. Được biết sau khi hoàn 
thành những điều chỉnh trên, tổ hợp 
súng máy tự động sẽ được sản xuất 
hàng loạt cho các đơn vị toàn quân. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC PHÊ 
DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN 
NHÀ THẦU DỰ ÁN “NÂNG CAO 
NĂNG LỰC THỰC THI QUYỀN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA LỰC 
LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ 
TRƯỜNG” 

Ngày 28/12/2016, theo đề nghị của 
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
tại Tờ trình số 2028/TTr-QLTT về 
việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
của lực lượng Quản lý thị trường”, 
Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 
quyết định những điều như sau: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng 

lực thực thi quyền SHTT của lực 
lượng Quản lý thị trường” với nội 
dung chi tiết xem tại văn bản số 5125 
/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 
2016, tại địa chỉ web 
http://thuvienphapluat.vn. 

Điều 2. Cục Quản lý thị trường và 
Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng 
lực thực thi quyền SHTT của lực 
lượng Quản lý thị trường” chịu trách 
nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 
duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 
kể từ ngày ký ngày 30/12/2016, 
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường, Vụ trưởng 
các Vụ: Tài chính, Hợp tác quốc tế, 
thành viên Ban Quản lý Dự án “Nâng 
cao năng lực thực thi quyền SHTT 
của lực lượng Quản lý thị trường” và 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Ghi nhanh từ Đại hội nhiệm kỳ 
III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam  

Chương trình đại hội đại biểu lần 
thứ III Hội Sở hữu Trí tuệ (SHTT) 
Việt Nam đã diễn ra vào sáng ngày 
14/1. Sau khi báo cáo tổng kết hoạt 

TIN HOẠT ĐỘNG  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



                                          Số 192 - 2/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 19 
 

động nhiệm kỳ II, phương hướng hoạt 
động nhiệm kỳ mới, các đại biểu đã 
bầu ra Ban chấp hành Hội SHTT Việt 
Nam nhiệm kỳ III. 

Sau hơn 15 năm hoạt động và trải 
qua hai nhiệm kỳ, Hội SHTT Việt 
Nam đã hoạt động trong bối cảnh 
nhiều sự kiện kinh tế - xã hội, chính 
trị của đất nước diễn ra liên tục, phát 
triển với nhiều thời cơ và thách thức. 

Tại đại hội, ông Mai Hà - Phó chủ 
tịch Hội SHTT Việt Nam đã đọc báo 
cáo tổng kết nhiệm kỳ II, phương 
hướng nhiệm kỳ III. Theo đó, trong 
nhiệm kỳ II (2005 – 2016), Hội 
SHTT Việt Nam đã đạt được một số 
thành tựu sau: Bộ máy tổ chức của 
Hội đã được xây dựng và hoàn thiện 
từ trung ương đến các trung tâm lớn 
của cả nước; tăng số lượng hội viên 
lên khoảng 900 hội viên; Bản tin 
SHTT đã được nâng cấp thành Tạp 
chí SHTT và Sáng tạo, phát hành 2 
tháng/số góp phần nâng cao hiểu biết 
xã hội về SHTT.  

 
Toàn cảnh đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu 

Trí tuệ Việt Nam 

Bên cạnh đó, với việc phối hợp tổ 
chức thành công các khóa đào tạo 
chính quy về SHTT và Hội thảo quốc 

tế về SHTT, các chương trình giải 
thưởng về nhãn hiệu nổi tiếng – nhãn 
hiệu cạnh tranh Việt Nam, Sản phẩm 
vàng – Dịch vụ vàng uy tín, chất 
lượng, cho thấy Hội đã có nền tảng 
để tổ chức và quảng bá các hoạt động 
đào tạo, tư vấn và giám định – phản 
biện xã hội, Hội đã phần nào chủ 
động được kinh phí hoạt động. 

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ III, 
Hội SHTT cũng cần thực hiện công 
tác hỗ trợ hội viên như hỗ trợ cho các 
hội viên là nhà sáng chế, sáng tạo; 
chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền 
lợi của các hội viên... Công tác tư 
vấn, giám định và phản biện xã hội 
cần được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 
III như phối hợp với các cơ quan 
chức năng, các hiệp hội, tổ chức các 
báo cáo chuyên đề, hội thảo về quyền 
SHTT và các vấn đề liên quan đến 
SHTT, tham gia các hoạt động có 
tính liên ngành liên quan đến công 
tác thực thi quyền SHTT. 

Cũng trong nhiệm kỳ III, Hội cần 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế như phối 
hợp chặt chẽ với các đối tác hiện có, 
tìm kiếm thêm các đối tác mới; Phấn 
đấu tổ chức hội thảo về sở hữu trí tuệ 
có sự tham gia và phối hợp của các tổ 
chức quốc tế.... 

Quan hệ hợp tác với các cơ quan, 
tổ chức trong nước cũng cần đẩy 
mạnh. Cùng với đó, công tác thông 
tin – tuyên truyền cũng cần được mở 
rộng, nâng cao chất lượng hoạt động 
của trang mạng www.vipa.com.vn để 
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trở thành trang thông tin hữu ích về 
pháp luật SHTT cũng như hoạt động 
của lĩnh vực SHTT trong và ngoài 
nước; nâng cao chất lượng Tạp chí 
SHTT & Sáng tạo. Về công tác tài 
chính trong nhiệm kỳ III thì Hội 
SHTT Việt Nam cần chuẩn bị tài 
chính từ nhiều nguồn thu, tìm nhiều 
nguồn tài trợ. 

Cuối đại hội, Tân Chủ tịch Hội 
SHTT Việt nam nhiệm kỳ III ông 
Mai Hà khẳng định: “Hội SHTT Việt 
Nam nguyện hoạt động vì lợi ích của 
xã hội, hội viên. Hội cũng đoàn kết 
nội bộ và hướng tới hợp tác chặt chẽ 
với các hội khác, triển khai hợp tác 
quốc tế để hội đạt nhiều thành tích 
trong hội nhập quốc tế và ngày càng 
phát triển bền vững”. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nghị định thư sửa đổi hiệp định 
TRIPS của WTO chính thức có 
hiệu lực 

Trong khuôn khổ tham dự các hoạt 
động tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới (WEF) Davos 2017, sáng 
19/1 (giờ địa phương), Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng 
Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) Roberto Azevedo. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ 
thông báo với Tổng giám đốc WTO, 
Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định 
thư sửa đổi Hiệp định về các khía 
cạnh liên quan đến thương mại của 
quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Trong 

dịp này, ngoài Việt Nam còn có 
Burkina Faso, Nigeria, Liechtenstein 
và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống 
nhất đệ trình Văn kiện phê chuẩn 
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 
TRIPS, nâng số Thành viên WTO 
phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi 
Hiệp định TRIPS đến ngưỡng hai 
phần ba tổng số Thành viên WTO, đủ 

điều kiện để Nghị định thư này có 
hiệu lực. 

 
Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc WTO Roberto 

Azevedo 

Ngày 23/01/2017 được đánh dấu là 
ngày có hiệu lực của Nghị định thư 
sửa đổi Hiệp định TRIPS. Đây là sửa 
đổi pháp lý đầu tiên đối với Hiệp 
định TRIPS của WTO kể từ khi Hiệp 
định này có hiệu lực vào năm 1995, 
bảo đảm cho các nước đang phát triển 
một con đường hợp pháp để tiếp cận 
với các loại dược phẩm với giá cả 
phải chăng theo quy định của WTO. 

Trong nghị định thư sửa đổi pháp 
lý đối với Hiệp định TRIPS của WTO 
có những nội dung chính được đề cập 
đến: Giới thiệu chung về Nghị định 
thư sửa đổi Hiệp định TRIPS, Bối 
cảnh ra đời của Nghị định thư sửa đổi 
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Hiệp định TRIPS, Nội dung chính 
của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 
TRIPS, Tuyên bố của Việt Nam khi 
phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi 
Hiệp định TRIPS,  Thông tin về các 
Thành viên WTO phê chuẩn Nghị 
định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
 Hội Sáng chế Việt Nam tổng kết 
công tác năm 2016 

Ngày 8/2/2017, tại TP. Hồ Chí 
Minh, Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 
và xây dựng phương hướng năm 
2017. Ông Trần Quốc Thắng - Chủ 
tịch Hội, ông Bùi Văn Quyền - Tổng 
Thư ký Hội chủ trì Hội nghị. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã 
nghe báo cáo tổng kết hoạt động của 
Hội năm 2016 và phương hướng năm 
2017, thảo luận, thông qua báo cáo và 
thông qua danh sách Hội viên mới. 
Theo ông Bùi Văn Quyền, năm 2016, 
Hội tập trung kiện toàn tổ chức, hoàn 
thiện các phương tiện hoạt động của 
Hội và phát triển Hội viên về chất để 
các hoạt động của Hội ngày càng 
hoàn thiện, chuyên nghiệp và có hiệu 
quả. 

Hội cũng tổ chức hoặc phối hợp tổ 
chức các lớp tập huấn, đào tạo, hội 
thảo, trao đổi chuyên đề vừa nâng cao 
kiến thức, kỹ năng cho các hội viên, 
vừa tạo cơ hội giao lưu hợp tác trong 
và ngoài Hội; hỗ trợ hội viên tham dự 
các hội thảo khoa học, tọa đàm, tập 

huấn về kiến thức sở hữu trí tuệ, hợp 
tác tìm kiếm cơ hội phát triển nghiên 
cứu, ứng dụng, sản xuất - kinh doanh. 
Công tác tư vấn, hỗ trợ các nhà sáng 
chế trong và ngoài Hội về tạo lập, xác 
lập, bảo hộ, khai thác và phát triển 
sáng chế và các tài sản trí tuệ khác 
cũng đã được triển khai và có kết quả 
bước đầu. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ 
hội viên và công tác phát triển hội 
viên về cả chất lượng và số lượng; 
cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn 
kiến thức kỹ năng cho hội viên; xây 
dựng kế hoạch, chương trình và nội 
dung cụ thể cho các hoạt động Hội tổ 
chức; phát triển đa dạng các hoạt 
động tư vấn, hỗ trợ các hội viên, các 
nhà sáng chế trong việc tạo lập, xác 
lập, bảo hộ, khai thác và phát triển 
sáng chế và các tài sản trí tuệ khác; 
xây dựng hệ thống dịch vụ cho các 
trung tâm như đào tạo, truyền thông, 
cung cấp thông tin, tư vấn, các dự 
án,… thúc đẩy hợp tác với Bộ 
KH&CN, các cơ quan ban, ngành, 
viện nghiên cứu, trường đại học và 
các Hội Sáng chế,… 

Mục đích của Hội nhằm hỗ trợ hội 
viên phát triển tất cả các tài sản trí tuệ 
là sản phẩm sáng tạo đã được đăng 
ký, cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, 
giải pháp hữu ích theo quy định của 
Luật sở hữu trí tuệ và những giải 
pháp công nghệ có tiềm năng để tiếp 
tục nghiên cứu, hoàn thiện, cải tiến, 
phát triển để tạo ra những sáng chế, 
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giải pháp hữu ích mới, phục vụ hiệu 
quả cho phát triển kinh tế - xã hội. 

(Theotruyenthongkhoahoc.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “kampong 
speu” cho sản phẩm đường thốt nốt 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Cục 
Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 5064 
/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00053 
cho sản phẩm đường thốt nốt 
Kampong Speu nổi tiếng. 

 
Tên “Kampong Speu” liên quan 

đến việc sản xuất đường thốt nốt 
được biết đến như một ngành nghề 
sản xuất truyền thống của vùng đất 
này và tên gọi này đã được bảo hộ là 
một chỉ dẫn địa lý tại Vương quốc 
Campuchia.  

Đường thốt nốt Kampong Speu 
gồm 4 loại: đường bột; đường chảy; 
đường miếng; đường dạng xi-rô. Cây 
thốt nốt được trồng và phát triển trên 
loại đất podzol màu đỏ vàng, là loại 
đất có tầng cát sâu ít nhất là 80cm, có 
khả năng thoát nước tốt. Đất có tầng 
cát sâu là một yếu tố có ảnh hưởng 

đến chất lượng đường, cụ thể là nhựa 
cây thốt nốt cô đặc hơn, điều này giải 
thích mức độ thơm dồi dào của 
đường thốt nốt Kampong Speu. Khu 
vực địa lý có lượng mưa thấp, điều 
này cũng góp phần tạo nên độ đường 
cô đặc cao của nhựa cây. 

Người dân vùng Kampong Speu 
tiến hành thu hoạch nhựa thốt nốt 
bằng cách ép và cắt cuống hoa thốt 
nốt. Thời gian thu gom nhựa thốt nốt 
và sản xuất "Đường thốt nốt 
Kampong Speu" bắt đầu từ ngày 1/12 
đến ngày 31/5 hằng năm. 

Khu vực địa lý: Vùng được xác 
định để sản xuất và chế biến đường 
thốt nốt bao gồm 3 huyện: Huyện 
Oudong và Samrong Tong, tỉnh 
Kampong Speu; Huyện Ang Snuol, 
tỉnh Kandal. 

Vùng đóng gói sản phẩm được thực 
hiện trong 3 huyện trên hoặc các 
huyện tiếp giáp dưới đây: Kampong 
Tralach, Sameakki Mean Chey, Rolea 
Bier và Krong Kampong Chhang 
thuộc tỉnh Kampong Chhnang; Oral, 
Thpong, Phnom Sruoch, Basedth, 
Kong Pisey và Krong Chbar Mon 
thuộc tỉnh Kampong Speu; Kandal 
Stoeung và Ponhea Lueu thuộc tỉnh 
Kandal; Thủ đô Phnom Penh. 

(Theo Noip.gov.vn) 
 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Kampot” 
cho sản phẩm hạt tiêu 

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Cục 
Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 
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5065/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00054 cho sản phẩm hạt tiêu Kampot 
nổi tiếng. Hạt tiêu Kampot đã được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Vương quốc 
Cam-pu-chia. 

 
Kampot là tên gọi của một khu vực 

tại Campuchia. Hạt tiêu Kampot đã 
được nhắc đến trong các báo cáo của 
nhà thám hiểm Trung Quốc Tchéou 
Ta Kouan vào thế kỷ XIII. Từ thế kỷ 
XIX đến nửa đầu thế kỷ XX là thời kì 
vàng son của hạt tiêu Kampot. Sản 
phẩm hạt tiêu Kampot không những 
nổi tiếng ở Cam-pu-chia mà còn nổi 
tiếng ở nước khác như Pháp. Hạt tiêu 
Kampot được coi là hạt tiêu chất 
lượng cao bởi các đầu bếp ở Pháp và 
châu Âu. Hạt tiêu Kampot bao gồm 
hạt tiêu đen, nguyên hạt; Hạt tiêu đỏ, 
nguyên hạt; Hạt tiêu trắng, nguyên 
hạt; Hạt tiêu xanh, nguyên hạt hoặc 
chùm; Hạt tiêu đen dạng bột. 

Với đặc điểm khu vực địa lý nằm 
sát bờ biển nên kiểu khí hậu đặc 
trưng của khu vực là khí hậu đại 
dương. Cây tiêu được trồng trên đất 
đồi nhỏ hoặc chân núi, trên loại đất 

đá hoặc cát đá ong, tại khu vực thoát 
nước tốt, có mương dẫn nước xung 
quanh khu đất với độ sâu ít nhất là 80 
cm.  

Sau khi thu hoạch, hạt tiêu được 
phơi khô trên tấm nylon, chiếu hoặc 
vải bạt được đặt trên nền xi măng đã 
được làm sạch và khử trùng. Tiến 
hành loại bỏ các vật thể lạ từ bên 
ngoài, các hạt có màu sắc khác và các 
phần còn lại của thực vật. Đối với hạt 
tiêu đen, các nhà sản xuất tiến hành 
làm sạch hạt tiêu vừa hái hoặc hạt 
tiêu đã được phơi khô đưa vào trong 
nước tối đa 5 phút. Hạt tiêu khô được 
lưu trữ ở vị trí thông gió, tránh xa ánh 
nắng mặt trời và độ ẩm, không để 
trực tiếp trên mặt đất. Tiến hành phân 
loại lần cuối trước khi đóng gói. Bao 
gói sản phẩm bằng vật liệu mới, 
không bị nhiễm bẩn, phù hợp với 
thực phẩm và không phản ứng với hạt 
tiêu. Bao gói sản phẩm được thực 
hiện trong khu vực chỉ dẫn địa lý đã 
xác định. 

Khu vực địa lý: Kampong Trach, 
Dang Tong, Toeuk Chhou, Chhouk 
và thành phố Kampot thuộc tỉnh 
Kampot, Vương quốc Cam-pu-chia; 
Thành phố Kep và quận Damnank 
Chang Aeur thuộc tỉnh Kep, Vương 
quốc Cam-pu-chia. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Phát hiện 5 hóa chất độc hại có 
thể gây ung thư trong nước rửa bát 

Nước rửa bát là loại nước tẩy rửa 
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phổ biến, được các gia đình sử dụng 
để vệ sinh bát đũa. Tuy nhiên, theo 
các nhà khoa học, những loại nước 
rửa bát này có chứa các hóa chất độc 
hại có thể gây ra những nguy hiểm 
cho sức khỏe của người tiêu dùng.  

 
Những hóa chất độc hại có trong 

nước rửa bát là: muối silicat, 
formaldehyde, acid sulfuric, nước tạo 
mùi hương và ammonium sulfate. 

 Các nhà khoa học đã tìm ra những 
loại nước rửa bát có chứa những hóa 
chất nguy hiểm này, bao gồm: 
Palmolive, Dawn, Ajax, Meyers, 
Legacy of Clean, Cucina. 

Muối silicat 
Muối silicat có trong nhiều loại 

nước rửa bát như Palmolive có thể 
gây kích ứng da và mắt. Nó có thể 
gây nguy hiểm nếu khi người dùng 
hít phải.  

Formaldehyde có thể tìm thấy ở 
trong nước rửa bát Palmolive, Ajax, 
Dawn và nhiều loại nước rửa bát phổ 
biến cũng như các loại nước tẩy rửa 
khác. Hiệp hội bảo vệ môi trường 
(EWG) đánh giá đây là một trong 
những hóa chất có khả năng cao gây 
ra dị ứng và ung thư. 

Sulfuric acid 
Sulfuric acid có trong nước rửa bát 

Palmolive và Ajax. EWG đưa ra 
nhiều bằng chứng cho thấy hóa chất 
này có thể gây ra tình trạng bỏng da, 
tổn thương mắt, viêm da và dị ứng, 
kích ứng. Nó cũng được biết đến là 
một chất gây ung thư. 

Chất tạo mùi 
Các chất tạo mùi được sử dụng 

trong nước rửa bát, đặc biệt là 
pentasodium pentetate có thể gây hại 
cho sức khỏe của con người. Chất 
hóa học này có trong hầu hết các loại 
mỹ phẩm, chất phụ gia và các loại 
nước tẩy rửa như Palmolive và Ajax.  

Ammonium sulfate 
Palmolive và Ajax đều là loại nước 

rửa bát có chứa ammonium sulfate. 
Hóa chất này có thể gây ra các triệu 
chứng như kích ứng da, hen suyễn và 
ung thư. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Công bố nhãn hiệu tập thể 
“Bưởi Chương Mỹ” 

Ngày 12/1, UBND huyện Chương 
Mỹ tổ chức hội  nghị tổng kết 5 năm 
(2012-2016) thực hiện Chương trình 
phát triển nông nghiệp tập trung và 
công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi 
Chương Mỹ”. 

Trong 5 năm qua, Chương Mỹ đã 
triển khai 5 chương trình, đề án 
chuyên canh tập trung, gồm: Chương 
trình lúa hàng hóa chất lượng cao, đề 
án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tập 
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trung, đề án phát triển cây ăn quả 
chất lượng, đề án phát triển cây chè 
và chương trình phát triển chăn nuôi 
thủy sản tập trung xa khu dân cư. 

 
Mô hình trồng bưởi Diễn tại thị trấn Xuân 

Mai, huyện Chương Mỹ cho hiệu quả kinh tế 
cao 

Đến nay, trên địa bàn huyện đã 
hình thành nhiều vùng sản xuất tập 
trung như: Vùng sản xuất bưởi Diễn 
gần 400 ha, vùng rau an toàn gần 
370ha, vùng lúa hàng hóa trên 
3.000ha và 384 trang trại quy mô lớn 
ngoài khu dân cư… Các vùng sản 
xuất tập trung đều cho thu nhập cao, 
đạt trung bình từ 200-500 triệu 
đồng/ha.  

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân 
huyện Chương Mỹ đã công bố nhãn 
hiệu tập thể “Bưởi Chương Mỹ” do 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp 
giấy chứng nhận cho Hội Nông dân 
huyện là chủ sở hữu. 

(Theo baomoi.com) 
 
 Mỹ phẩm kém chất lượng vẫn 
“nhan nhản” trên thị trường 

Không khó để mua được những hũ 

mỹ phẩm không nhãn mác tại chợ 
đêm Phùng Khoang (Nam Từ Liêm – 
Hà Nội). Theo người bán cho biết, 
những sản phẩm họ bày bán có xuất 
xứ từ những công ty nổi tiếng và có 
cả những sản phẩm handmade tự 
chế. 

Theo đó, các sản phẩm được người 
bán giới thiệu sản xuất từ những công 
ty nổi tiếng chủ yếu là các sản phẩm 
trị liệu như trị mụn, trị nám, trị vết 
thâm… Còn các sản phẩm hanmade 
tự chế chủ yếu là kem dưỡng da, kem 
làm trắng da… Điều đáng nói, giá 
thành của mỗi hũ kem này đều rất rẻ, 
giá chỉ từ 30.000 đồng/hũ tùy trọng 
lượng. 

 
Mỹ phẩm được trưng bày bán trong các chợ 

đêm 

Ngoài việc bán những hũ kem 
không bao bì, không tem nhãn thì tại 
chợ Phùng Khoang còn bán các mặt 
hàng son môi có giá chỉ từ 20.000 
đồng/thỏi; phấn má, nhũ mắt có giá 
từ 10.000/hộp; nước hoa thương hiệu 
Dior, Poem, Chanel được quảng cáo 
“xịn” có giá 100.000/lọ 500ml; bút 
chì kẻ mắt chỉ 6.000 đồng/chiếc… 
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Có rất nhiều bạn trẻ, nhất là sinh 
viên dường như không nghi ngờ gì về 
những sản phẩm kể trên mà vẫn “vô 
tư” lựa chọn, dùng thử và mua. Mỹ 
phẩm bán tại chợ đêm thường bán 
chủ yếu cho sinh viên. Ngoài việc các 
bạn mua về dùng thì còn mua làm 
quà tặng sinh nhật. Những lọ nước 
hoa mang thương hiệu Dior, Poem, 
Chanel được quảng cáo “xịn” có giá 
100.000/lọ 500ml chính là sản phẩm 
làm quà tặng sinh nhật lý tưởng. 

Ngoài chợ đêm sinh viên, những 
loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc kể 
trên còn được bày bán nhiều trên 
mạng xã hội, các chợ cóc ở những 
vùng quê. Với người dân, nhất là các 
bạn sinh viên, cần cảnh tỉnh và lựa 
chon mỹ phẩm nguồn gốc rõ ràng để 
không “tiền mất tật mang”. 

Theo chuyên gia da liễu Đào Nhật 
Quyên, trên thị trường mỹ phẩm hiện 
nay, các sản phẩm trôi nổi có muôn 
hình vạn trạng. Theo đó, mỹ phẩm 
trôi nổi thường có các dấu hiệu như 
màu sắc bắt mắt, mùi thơm nồng, 
dạng kem sền sệt không mịn. Những 
loại mỹ phẩm “rởm” này luôn chứa 
các thành phần độc hại bị cấm sử 
dụng bởi Bộ Y tế, những thành phần 
ngoài danh mục cho phép tuyệt đối 
không được dùng trong mỹ phẩm cho 
dù tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu đi nữa. 
Ngoài ra, một số chất được phép sử 
dụng trong mỹ phẩm cũng rất độc 
hại, nếu tỉ lệ không đúng và không 
cẩn trọng sẽ làm tổn hại không chỉ 

đến da mà còn là sức khỏe. 
Bà Quyên khuyến cáo, rất nhiều 

trường hợp dùng mỹ phẩm không rõ 
ràng nguồn gốc đã để lại những hậu 
quả xấu đến nhan sắc, tính mạng. 
Ngay sau khi sử dụng mỹ phẩm mà 
nhận thấy những dấu hiệu bất thường 
thì cần dừng ngay và đi khám bác sĩ 
kịp thời, dẫu là đối với sản phẩm có 
xuất xứ rõ ràng. 

Theo bà Quyên, mỹ phẩm cũng 
giống như con dao hai lưỡi, nếu 
không dùng đúng, đủ liều lượng sẽ để 
lại những hậu quả rất đáng tiếc. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Công bố bộ tiêu chuẩn nước 
mắm truyền thống 

Ngày 15-1, tại TP.HCM, Hiệp hội 
Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) phối hợp với các Hiệp 
hội nước mắm truyền thống trên cả 
nước lần đầu tiên công bố bộ tiêu 
chuẩn nước mắm truyền thống Việt 
Nam.  

Câu lạc bộ nước mắm truyền thống 
thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam mới đây đã 
công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm 
truyền thống đầu tiên gồm 7 phần. 
Được biết, mỗi năm Việt Nam tiêu 
thụ khoảng hơn 300 triệu lít nước 
mắm, trong đó chiếm đến 75% là 
nước mắm công nghiệp, phần còn lại 
là nước mắm truyền thống. 

Đặc biệt, trước đó Vinastas công 
bố thông tin về kết quả của một cuộc 
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khảo sát nước mắm, gây hiểu lầm 
giữa hàm lượng asen có sẵn trong cá 
biển với thạch tín (một loại chất cực 
độc) có trong nước mắm mới đây đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín 
thương hiệu của sản phẩm này trên 
thị trường trong nước cũng như quốc 
tế. 

 
Chính vì vậy, các Hiệp hội nước 

mắm truyền thống gồm Phú Quốc, 
Phan Thiết, Nha Trang, Thành phố 
Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp 
nước mắm truyền thống ở phía Bắc 
đã liên kết lại với nhau thành “Câu 
lạc bộ nước mắm truyền thống” trực 
thuộc VASEP.  

Chiều 15/1, Câu lạc bộ nước mắm 
truyền thống thuộc Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) đã công bố bộ tiêu chuẩn 
nước mắm truyền thống đầu tiên của 
Việt Nam. 

Bộ tiêu chuẩn được công bố gồm 
có 7 phần, trong đó có nêu rõ phạm vi 
áp dụng, nguyên liệu, yêu cầu kĩ 
thuật, phương pháp thử cũng như 
việc ghi nhãn mác và vận chuyển. 

Tiêu chuẩn này dùng để áp dụng 
đối với sản phẩm nước mắm được 
sản xuất từ việc lên men tự nhiên hỗn 
hợp cá biển tươi và muối biển đảm 
bảo tiêu chuẩn trong chế biến thực 
phẩm. Theo đó không áp dụng cho 
các loại nước mắm pha loãng làm 
giảm độ muối, đồng thời bổ sung các 
loại phụ gia như phẩm màu, hương 
liệu, chất tạo sánh cũng như sử dụng 
các chất bảo quản. 

Bộ tiêu chuẩn cũng quy định nước 
mắm truyền thống bày bán trên thị 
trường bắt buộc tối thiểu phải có 
dòng chữ “nước mắm truyền thống” 
và hàm lượng đạm toàn phần. Đối với 
các doanh nghiệp chuyên sản xuất để 
phân phối sản phẩm yêu cầu phải có 
thêm logo nước mắm truyền thống, 
tên loại cá dùng để sản xuất, địa chỉ 
cơ sở, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu 
thành phần và hạn sử dụng… 

Việc ban hành bộ tiêu chuẩn nước 
mắm truyền thống là một cam kết 
mạnh mẽ về chất lượng của các nhà 
sản xuất nước mắm ở Việt Nam, 
đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu 
rõ hơn về chất lượng của sản phẩm và 
an tâm khi sử dụng. 

(Theo sohuutritue.net) 
 
 Thu hồi 2 sản phẩm mỹ phẩm 
của Công ty TNHH Y tế Gia Việt 

Ngày 13/02/2017, Cục Quản lý 
Dược - Bộ Y tế vừa có thông báo thu 
hồi và đình chỉ lưu hành 2 mỹ phẩm 
là dung dịch tắm khô và dung dịch 
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dầu gội khô của Công ty TNHH Y tế 
Gia Việt. 

Tại công văn số 774/QLD-MP do 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược 
Đỗ Văn Đông ký, quyết định đình chỉ 
lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 2 
sản phẩm mỹ phẩm là Veracare DB- 
Dung dịch tắm khô, số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
793/CBMP-HN, ngày cấp 5-2-2015; 
Sản phẩm mỹ phẩm Veracare DB- 
Dung dịch dầu gội khô, số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
794/CBMP-HN, ngày cấp 5-2-2015 
của Công ty TNHH Y tế Gia Việt sản 
xuất. 

 
Hai loại mỹ phẩm dung dịch tắm khô và dung 

dịch dầu gội khô bị thu hồi 

Việc quyết định thu hồi hai sản 
phẩm này là do các sản phẩm mỹ 
phẩm này lưu thông ghi tên và thành 
phần công thức sản phẩm trên nhãn 
không đúng như hồ sơ đã công bố. 

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty 
TNHH Y tế Gia Việt gửi thông báo 
thu hồi đến các nơi phân phối sản 
phẩm mỹ phẩm này, tiến hành thu hồi 

các sản phẩm mỹ phẩm và báo cáo về 
Cục Quản lý Dược trước ngày 15-2-
2017. 

Sở Y tế các tỉnh thành phố thông 
báo cho các cơ sở kinh doanh, sử 
dụng mỹ phẩm trên địa bàn thu hồi lô 
mỹ phẩm này, kiểm tra và giám sát 
các đơn vị thực hiện thông báo đình 
chỉ, thu hồi của Cục. 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cũng 
đã có quyết định thu hồi số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư 
duy sáng tạo Đại Vương Hoàng (địa 
chỉ: 478 Trường Sa, phường 2, quận 
Phú Nhuận) đứng tên công bố và 
Công ty TNHH Hanacos Việt Nam 
(địa chỉ: 125 đường Tây Lân, khu 
phố 7, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân) vì đã kê khai không 
trung thực các nội dung đã cam kết. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Lulanjina 
(TP HCM) còn 28 sản phẩm khác 
cũng bị Cục Quản lý Dược đình chỉ 
và thu hồi. Trong đó, 19 sản phẩm do 
doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
thương mại Kim Quan (tỉnh Hậu 
Giang) sản xuất, gồm tinh chất bồ kết 
dưỡng tóc; tinh dầu dừa dưỡng da; 
tinh chất dưa leo trắng da… Công ty 
TNHH liên doanh Pan Việt Nam (TP 
HCM) bị thu hồi 3 sản phẩm Mặt nạ 
trắng da-elisees UV whitening 
hydrating mask, Kem dưỡng da ban 
đêm- elisees UV whitening 
nourissing night cream và Pan FCM. 

(Theo vietq.vn) 


